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ISSY Sempozyumları ___________________________________________________________________ 

35. Uluslararası Maya Sempozyumu “Mayanın Bereketi: Sağlık ve refah için maya” - ISSY35 (The 35th International 
Specialised Symposium on Yeast (ISSY35) ‘Yeast Cornucopia: Yeast for health and wellbeing’) Uluslararası Maya 
Komisyonu’nun (International Commission on Yeasts – ICY) himayeleri ve Çukurova Üniversitesi’nin desteği ile 21-25 
Ekim 2019’da Antalya, Türkiye’de organize edilecektir. 

ISSY35’in temel amacı; maya biyoçeşitliliği ve biyoteknolojisi alanında çalışan akademisyenleri, doktoralı 
araştırmacıları, endüstride çalışan bilim insanlarını ve yüksek öğretimdeki öğrencileri bir araya getirerek biyoteknolojik 
uygulamalara bağlı temel maya araştırmalarındaki güncel gelişmeleri tartışabilecekleri bir platform oluşturmaktır. 

Geniş bir uluslararası bilim komitesine sahip ISSY toplantısı, Türkiye’de ilk kez yapılacaktır. Farklı ülkelerden bilim 
insanlarının ilgi gösterdiği bu toplantının katılımcı profili oldukça çeşitlilik göstermektedir. Antalya’da gerçekleşecek 
toplantıya tüm dünyadan yaklaşık 250 bilim insanının katılım sağlamasını bekliyoruz. 2017 yılında İrlanda’da 
düzenlenen bir önceki toplantıda 37 ülkeden 285 katılımcı yer almıştır. Toplantıya 31 farklı şirketten katılan 46 özel 
sektör temsilcisi, Avrupa’dan 219, Kuzey Amerika’dan 27, Asya’dan 18, Güney Amerika’dan 15, Afrika’dan 6 bilim 
insanı, 5 Kıtada maya alanındaki araştırmalara gösterilen ilgi ve bu araştırmaların yaygın etkisinin bir kanıtı 
niteliğindedir. Bu rakamlar ayrıca temel ve biyoteknolojik maya araştırmalarının tüm dünyada ne kadar aktif olduğunun 
da bir göstergesidir. 

ISSY35, Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözde turizm bölgelerinden biri olan Antalya’da gerçekleşecektir. İstanbul’dan her 
saat başı en az iki farklı uçuş alternatifinin bulunduğu şehre ulaşım son derece rahattır. Sempozyum oteli olan 5 yıldızlı, 
her şey dahil konseptte anlaşılan Amara Premier Palace Hotel’e sponsorlarımız için havaalanı transfer hizmeti de 
sağlanacaktır. 

Sempozyum Konu Başlıkları_______________________________________________________________ 

- Fermente gıda ve içeceklerde mayalar 
- Mayaların neden olduğu bozulmalar ve kontrolü 
- Mayalar tarafından üretilen katkı maddeleri ve yardımcı maddeler 
- Biyokontrol ajanı olarak mayalar 
- Maya taksonomisi, ekoloji ve biyoçeşitliliği 
- Sağlıkta maya ve probiyotik mayalar 
- Maya genetiği ve genomiği 

 

Organizing Committee______________________________________________________________________ 

(Başkan)   Huseyin Erten, Cukurova Üniversitesi 
 

(Başkan Yrd.)   Turgut Cabaroglu, Cukurova Üniversitesi 
 
(Sekreter)   İhsan Burak ÇAM, Akdeniz Üniversitesi  
 
(Üyeler)   

Filiz Ozcelik, Ankara Üniversitesi 
Zerrin Erginkaya, Cukurova Üniversitesi  
Omer Simsek, Pamukkale Üniversitesi 
Yesim Soyer, ODTÜ 
Hasan Tanguler, Nigde Omer Halisdemir Üniversitesi 
Murat Yilmaztekin, Inonu Üniversitesi 
Merve Darici, Cukurova Üniversitesi 
Bilal Agirman, Cukurova Üniversitesi 
Cennet Pelin Boyaci, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

 
 



 

Sponsorluk Olanakları_____________________________________________________________________ 

• Bu etkinlik, ilgili kamu kurumu temsilcilerine, maya alanında çalışan bilim insanlarına ve özel sektör 
temsilcilerine şirketinizin kurumsal ve teknolojik altyapısını, olanaklarını ve değerlerini tanıtmak için güzel bir 
fırsat sunar. 

• Bu alandaki diğer şirketler ve temsilciler ile birebir iletişim kurma olanağı sağlar. 
• Sempozyum boyunca alanında uzman kişilere markanızı ve isminizi tanıtabileceğiniz paha biçilmez sunum 

imkanları mevcuttur. 
• Temsilcileriniz, alandaki güncel bilgiyi edinme, pazardaki önemli noktaları keşfetme ve uluslararası işbirlikleri 

kurma fırsatlarına sahip olur. 
• Aşağıda ayrıntıları belirtilen şartlar çerçevesinde, sponsorluğunuzun mümkün olan en geniş kitleye, en etkili 

şekilde ulaşması sağlanacaktır. 
• Temsilcileriniz için son derece faydalı olacak, birebir özel eğitimlerden faydalanabileceksiniz. 

 

Sponsorluk destekleriniz, sempozyumun planlanması ve uygulanmasına çok büyük katkılar sağlayacaktır. Desteğiniz 
sayesinde toplantı maliyetleri ve dolayısı ile katılım bedelleri düşecek, toplantıda paylaşılacak değerli bilgiler, daha 
fazla bilim insanına ulaşabilecektir. 

 

SPONSORLUK PAKETLERİ 

Platinyum Paket            10.000 Euro 

İçeriği : 

• Açılış ve kapanış seramonilerinde Sempozyum Başkanı tarafından Ana Sponsorlar olarak onurlandırılacaktır. 
• Her oturumun başında ana salondaki bekleme ekranında renkli logonun gösterilmesi. 
• Sempozyum programında tam sayfa renkli logonun yerleştirilmesi. 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Ana Sponsor olarak belirtilmesi. 
• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 

kurulması. 
• Kayıt masası arkasına şirket tarafından temin edilecek tanıtıcı materyallerin yerleştirilmesi. 
• Stand alanında öncelikli yer seçim hakkı. 
• 6 metrekare sunum alanı, elektrik ve internet bağlantısı, masa ve sandalye. 
• Kongre otelinde 3 oda 4 gece Single konaklama. 

 
 

Altın Paket           7.000 Euro 

İçeriği : 

• Açılış kokteylinde Sempozyum Başkanı tarafından Altın Sponsor olarak onurlandırılacaktır. 
• Her oturumun başında ana salondaki bekleme ekranında renkli logonun gösterilmesi. 
• Sempozyum programında tam sayfa renkli logonun yerleştirilmesi. 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Altın Sponsor olarak belirtilmesi. 
• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 

kurulması. 
• 4 metrekare sunum alanı, elektrik ve internet bağlantısı, masa ve sandalye. 
• Kongre otelinde 2 oda 4 gece Single konaklama. 

 
 



 

Gümüş Paket          5.000 Euro 

İçeriği : 

• Açılış kokteylinde Sempozyum Başkanı tarafından Gümüş Sponsor olarak onurlandırılacaktır. 
• Her oturumun başında ana salondaki bekleme ekranında renkli logonun gösterilmesi. 
• Sempozyum kitabında yarım sayfa tanıtım ve renkli logonun yerleştirilmesi. 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Gümüş Sponsor olarak 

belirtilmesi. 
• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 

kurulması. 
• 2 metrekare sunum alanı, elektrik ve internet bağlantısı, masa ve sandalye. 
• Kongre otelinde 2 oda 4 gece Single konaklama. 

 
 

Bronz Paket           2.500 Euro 

İçeriği : 

• Açılış kokteylinde Sempozyum Başkanı tarafından Bronz Sponsor olarak onurlandırılacaktır. 
• Her oturumun başında ana salondaki bekleme ekranında renkli logonun gösterilmesi. 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Bronz Sponsor olarak 

belirtilmesi. 
• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 

kurulması. 
• Kongre otelinde 1 oda 4 gece Single konaklama. 

 
 

Gala Yemeği Sponsorluğu         10.000 Euro 

İçeriği : 

• Gala Yemeğinde Sempozyum Başkanı tarafından Gala Yemeği Sponsoru olarak onurlandırılacaktır. 
• Her oturumun başında ana salondaki bekleme ekranında renkli logonun gösterilmesi. 
• Sempozyum programında tam sayfa renkli logonun yerleştirilmesi. 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Gala Yemeği Sponsoru olarak 

belirtilmesi. 
• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 

kurulması. 
• Gala Yemeğinde şirket tarafından temin edilecek Roll-up’ların salon girişine ve iç mekana yerleştirilmesi. 
• Stand alanında öncelikli yer seçim hakkı. 
• 6 metrekare sunum alanı, elektrik ve internet bağlantısı, masa ve sandalye. 
• Kongre otelinde 3 oda 4 gece Single konaklama. 

 
 

Açılış Kokteyli Sponsorluğu        5.000 Euro 

İçeriği : 

• Açılış kokteylinde Sempozyum Başkanı tarafından Açılış Kokteyli Sponsoru olarak onurlandırılacaktır. 
• Her oturumun başında ana salondaki bekleme ekranında renkli logonun gösterilmesi. 
• Sempozyum kitabında yarım sayfa tanıtım ve renkli logonun yerleştirilmesi. 



 

• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Açılış Kokteyli Sponsoru olarak 
belirtilmesi. 

• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 
kurulması. 

• 2 metrekare sunum alanı, elektrik ve internet bağlantısı, masa ve sandalye. 
• Kongre otelinde 1 oda 4 gece Single konaklama. 

 

Sempozyum Çantası Sponsorluğu        3.000 Euro 

İçeriği : 

• Açılış seramonisinde Sempozyum Başkanı tarafından Sempozyum Çantası Sponsoru olarak onurlandırılacaktır. 
• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 

kurulması.  
• Çanta üzerinde uygun alana, şirket adı ve logosu görünür şekilde basılacaktır, 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Sempozyum Çantası Sponsoru 

olarak belirtilmesi. 
 

Sempozyum e-Book (USB Flash Disk) Sponsorluğu       2.500 Euro 

İçeriği : 

• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 
kurulması.  

• USB Flash Disk üzerinde uygun alana, şirket adı ve logosu görünür şekilde basılacaktır, 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Sempozyum Çantası Sponsoru 

olarak belirtilmesi. 
 
 

İsimlik Boyun Askısı Sponsorluğu         1.000 Euro 

İçeriği : 

• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 
kurulması.  

• İsimlik boyun askısı üzerinde uygun alana, şirket adı ve logosu görünür şekilde basılacaktır, 
• Tüm basılı ve elektronik dökümanlarda (Kitap, broşür, tanıtım e-postaları, vb.) Sempozyum Çantası Sponsoru 

olarak belirtilmesi. 
 

Sempozyum Kalemi           500 Euro 

İçeriği : 

• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 
kurulması.  
 

Sempozyum Defteri           500 Euro 

İçeriği : 

• Sempozyum internet sayfasına logonun yerleştirilmesi ve şirket internet sayfasına doğrudan bağlantı 
kurulması.  



 

 

Önemli Notlar: 
 
• Yalnızca bir adet Platinyum Sponsorluk verilecek ve Sempozyumun “Ana Sponsoru” olarak belirlenecektir. 
• Sponsorluğunuzu erken zamanda almak, bugünden sempozyum tarihine kadar yapılacak tüm duyurularda ve 

tanıtım etkinliklerinde şirketinizin logosunun yer almasına olanak sağlayacağından, paketinize karar 
verdiğinizde hızla iletişime geçmenizi öneririz. 

• Sponsorluklar hakkında daha detaylı bilgi için lütfen sempozyum sekreterliği ile iletişime geçiniz. 
• Sponsorluk paketinizi proforma fatura alarak rezerve edebilirsiniz. 
• Yukarıda belirtilen tüm bedellere %18 KDV eklenerek faturalandırılacaktır.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sempozyum Merkezi______________________________________________________________________ 

Address: Bahçecik Mahallesi, 38. Sk., 07985 Kemer/Antalya, Türkiye 

Tel: 00(90) / (242) 824 90 90  

 

 

 

    


